
                                                                            

                   Nieuwsflits 25-2020  
In deze Nieuwsflits staat onder meer alles wat afgelopen dinsdag begon met een 
telefoontje van de Philharmonie en gisteren zijn besluit kreeg, tijdens een 
bestuursoverleg met Ago, met een mooie concertplanning tot in 2022. 

Programma repetitie 22 september 
Zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt zullen de Nieuwsflitsen elkaar niet meer 
wekelijks opvolgen nu we weer bij elkaar komen om te zingen. Omdat we wat gewend 
zijn in de Oosterkerk zal Ago met ingang van volgende week weer als vast onderdeel 
van de Nieuwsflits een repetitieschema maken voor een paar weken vooruit.  
Voor de komende repetitie staat op het programma 
-Cantique 
-Locus iste 
-Laudate Dominum 
-Kyrie uit het blauwe Mozartboek 1e deel van de Kronungs Messe 

Ago gaat de komende repetities opnemen zodat de thuisblijvende leden op afstand 
mee kunnen repeteren, zij het niet “live”. 
Bij het bestuderen van het Ave Verum bleek de verwijzing naar de HGK-site niet te 
kloppen. Vandaar nu wel het Ave Verum: 

https://www.youtube.com/watch?v=7GcG3ejcH5o


Ledennieuws 
Van Ignace Verberk is in kleinere kring afscheid genomen. Ondanks zijn vertrek, al 
eerder in dit jaar, heeft hij de muziekcommissie toegezegd om de achtergrond van de 
uit te voeren muziek te blijven uitpluizen en daarover te schrijven voor de website. Als 
de situatie het toelaat wil hij graag nog persoonlijk afscheid nemen van het koor. 
Bert van Beek (bas) heeft helaas na lang nadenken om meerdere redenen besloten 
om zijn lidmaatschap op te zeggen. Hij schrijft dat hij een paar jaar met plezier bij 
ons heeft gezongen en hij veel van Ago heeft geleerd. Hij wenst ons alle goeds voor 
de toekomst. 
Hans van Beelen hoeft binnenkort nooit meer met het o.v. naar het HGK: hij wordt 
Haarlemmer. 
Wist je trouwens dat alle (email-)adressen en telefoonnummers op de site staan op 
het afgeschermde ledendeel? 

Absentmeldingen 
We zijn volgens de RIVM-regels verplicht om presentie goed bij te houden en 14 
dagen te bewaren. Gelukkig gaat het steeds beter met het melden van afwezigheid. 
Dat betekent minder werk voor het secretariaat en voor Marianne Marcelis die een 
deel van haar bestuurstaak gelukkig weer heeft kunnen oppakken.  
Fijn om te weten dat ieder zorgvuldig omgaat met de mede-koorleden: regelmatig 
wordt absentie gemeld omdat men wat verkouden is en daarom niet een risico wilt 
zijn voor anderen: zo hoort het ook. 
September lijkt wel de senioren-vakantiemaand per uitstek: een tiental leden zomert 
nog even na. Met behulp van de filmpjes op de website kan je de gemiste repetities 
makkelijk weer inhalen. 

Grote clubactie 
Voor het HGK is zeker in deze tijd en met het Jubileum in het vooruitzicht een extra 
inkomstenbron zeer welkom. Voor elk lot van €3,- dat je verkoopt, gaat rechtstreeks 
€2,40 de HGK-kas in.  
Drie manieren om loten te kopen: 
Als je wel aanwezig bent op de repetities: 
- contant gepast geld in envelop 
- per tikkie/betaalverzoek 
En natuurlijk voor iedereen thuis of in de Oosterkerk: 
- het gewenste bedrag aan loten gireren naar de HGK-rekening 
NL 80 INGB 0004 4687 28 onder vermelding van het aantal loten 

https://www.youtube.com/watch?v=7R1ickC_q0A


Wil je de loten opgestuurd krijgen, maak dan voor de porto extra €1,- over. We 
kunnen ze ook naar keuze met iemand meegeven of dat je ze komt ophalen. 
In de kerk leggen we de loten verspreid op de tafel en ieder pakt zelf het aantal loten 
af dat is gekocht. 

Jubileumconcert in 2022 
Eefke werd gebeld door de Philharmonie dat ze het Jubileumconcert van hun 
programmering willen schrappen of uitstellen om financiële redenen. Verder heeft ook 
Francis van Broekhuijzen afgebeld. 
Aangezien veel uitvoeringen bij de Philharmonie al verplaatst zijn naar het laatste 
kwartaal 2021, kiezen we voor 2022 om zo min mogelijk concurrentie te hebben en in 
de hoop dat tegen die tijd weer vollere zalen mogelijk zijn. Er is nu een optie voor 
zondag 16 januari 2022 genoteerd.  
Tot en met december 2020 oefenen we voor het Jubileumconcert en pakken het later 
dan weer op. 

Twee kleine concerten in 2021 
Rond 1 februari starten we met het repeteren van ons Vivaldiconcert, dat eigenlijk al 
helemaal klaar was om te worden opgevoerd maar vanwege corona werd afgelast. 
Het concert dat we graag eind april 2021 zouden willen opvoeren, zal ongeveer vijf 
kwartier lang zijn en zou ook eventueel in twee shifts gegeven kunnen worden. 
Het kan begeleid worden door een 8-koppig orkest en we zijn op zoek naar een 
kerklocatie.  
Begin oktober 2021 is er dan een klein concert gepland met pianobegeleiding van 
Hans. Een deel van het repertoire zou kunnen bestaan uit de losse stukken van het 
Jubileumprogramma. 


